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E-Commerce 
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Definisi dan Konsep 
Electronic Commerce 

• Internet berkembang menjadi saluran 
distribusi global utama untuk produk, 
jasa, lapangan pekerjaan bidang 
manajerial dan profesional 

• Dampaknya mengubah perekonomian, 
struktur pasar dan industri, produk dan 
jasa serta aliran distribusinya, segmentasi 
pasar, nilai bagi konsumen, perilaku 
konsumen, lapangan pekerjaan dan pasar 
tenaga kerja 
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• Komunikasi 

Pengiriman barang, jasa, informasi, atau 
pembayaran melalui jaringan komputer atau 
sarana elektronik lainnya 

• Perdagangan 

Penyediaan sarana untuk membeli dan menjual 
produk, jasa, dan informasi melalui internet 
atau fasilitas online lainnya 

fUngsi e-commerce 
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• Proses Bisnis 

Menjalankan proses bisnis secara elektronik 
melalui jaringan elektronik, menggantikan 
proses bisnis fisik dengan informasi 

• Layanan 

Cara bagi pemerintah, perusahaan, konsumen, 
dan manajemen untuk memangkas biaya 
layanan sekaligus meningkatkan mutu dan 
kecepatan 
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• Pembelajaran 

Sarana pendidikan dan pelatihan online untuk 
sekolah, universitas, dan organisasi lain 
termasuk perusahaan 

• Komunitas 

Tempat berkumpul suatu masyarakat untuk 
belajar, mencari informasi, melakukan 
transaksi, dan berkolaborasi 



6 

• Internet 

jaringan global  

• Intranet 

jaringan milik perusahaan atau 
organisasi yang menggunakan teknologi 
internet 

• Extranet 

jaringan melalui internet yang 
menghubungkan beberapa intranet 

Infrastruktur 
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Infrastruktur Non-teknis  
  e-Commerce 

• SDM 

• Peraturan/perundangan publik 

• Pemasaran dan periklanan 

• Layanan-layanan pendukung 

• Kemitraan usaha 
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Klasifikasi EC menurut Pola 
Interaksi/Transaksi 

• Business-to-consumer (B2C):  

• Consumer-to-business (C2B):  

• Consumer-to-consumer (C2C); 

• Mobile Commerce (m-Commerce); 

• Business-to-employee (B2E); 
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Sejarah singkat EC 

• 1969: Internet lahir dari riset pemerintah AS 

• 1990-an: terjadi komersialisasi Internet dan 
pertumbuhan perusahaan dot-coms, atau 
Internet start-ups menjamur 

• 1999: fokus EC bergerak dari B2C ke B2B 

• 2001: terjadi pergerakan fokus dari B2B ke B2E, 
c-commerce, e-government, e-learning, dan m-
commerce 
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Model Bisnis e-Commerce 

• Business Model 

metoda melakukan usaha yang dapat 
menghasilkan revenue bagi perusahaan 
untuk menjamin kelangsungan hidupnya 
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Struktur Model Bisnis 

• Revenue model: deskripsi bagaimana perusahaan 
atau proyek EC dapat menghasilkan revenue, 
misal: 

• Penjualan 

• Komisi transaksi  

• Iuran anggota atau biaya pendaftaran 

• Iklan  

• Sumber revenue lain 
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• Value proposition: Keuntungan yang 
diperoleh dari usaha EC, misal: 

• Efisiensi pencarian produk dan transaksi 
bagi pembeli 

• Ketergantungan (lock-in) 

• Citra perusahaan 

• Agregasi informasi 

• Kolaborasi dengan perusahaan lain 
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Model Bisnis Umum EC 
1. Penjualan online (langsung tanpa melalui 

perantara) 

2. Sistem tender (reverse auction) elektronik 

3. Lelang dengan harga beli  

4. Affiliate marketing 

5. Viral marketing 

6. Group purchasing 

7. Lelang online 

 


